
 

 

 

 

 

Jaarverslag  MR De Wilgen 

Schooljaar 2020-2021 

 

 

  



 
 

 

Bezetting en taakverdeling 2020-2021 

Personeelsgeleding: 

Marjolein Carstens 
Miranda Heschlé, secretaris  

          Oudergeleding 

Marcel Spierenburg, voorzitter 
Ben Tiber 

Aandachtspunten 

In de MR zou onder meer ter sprake komen:  
 

• Opstellen activiteitenplan 2021-2022 

• Gestructureerde communicatie met directie, ouders, leerkrachten en OR 

• De verhouding tussen de opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs 

• Website en Schoolapp (Parro) up to date houden. 

• Volgen van de uitvoering van het schoolplan in de praktijk door tussentijdse 
evaluaties. 

• Organiseren van een thema-avond 

• Volgen van voortgang TSO team 

• Schoolplan 2021-2022  

• Schoolgids 

• Scholingsplan (personeel en MR) 

• Vervanging Miranda als PMR-lid / secretaris 

• Personeelswijzigingen 

• Formatie en groepsindeling 2021-2022 

• (Eind)opbrengsten groep 7 en groep 8  

• Meerjaren investeringsplan 

• Evaluatie jaarplan en financieel overzicht 

• Vakantierooster / studiedagen 2021-2022 

• Jaarkalender 
 
NB: Wegens de tweede lockdown zijn niet alle onderwerpen ter sprake gekomen. Zie 
notulen voor de besproken punten. Een aantal punten wordt meegenomen naar 
volgend schooljaar. Zie hiervoor het activiteitenplan voor 2021-2022. 



Advies en instemming 
 
Voor de volgende zaken werd de MR om instemming en/ of advies gevraagd: 
 

•  Jaarplan 2021-2022 

•  Formatie 2021-2022 

•  Schoolgids 2021-2022 

•  Vakantierooster 2021-2022 
 
NB: Door afwezigheid Antoinette (directeur) zijn bovenstaande punten niet ter sprake 
gekomen en is er geen instemming en/of advies gevraagd. Bovenstaande punten 
zullen aan het start van het schooljaar opgepakt worden met de interim directeur 
Maurice van Dijk. Wel is er een aantal keer telefonisch contact geweest tussen 
Antoinette en Marcel (voorzitter MR). De MR is intern gedurende het tweede ‘Corona 
schooljaar’ geïnformeerd geweest. 
 
Formatie 

Het schooljaar 2020-2021 ging van start met 11 groepen. Negen groepen in gebouw 
/ school De Wilgen en 2 groepen in de Octopus (groep 6 en groep 7). Groep 3-4 zat 
dit schooljaar in de speelzaal van De Wilgen. Na de lockdown kwam er een 
instroomgroep in de personeelsruimte. We eindigden dus met 12 groepen. 

Alle reguliere formatieplaatsen waren bij het begin van het schooljaar bezet. 

José van Doorn heeft de Wilgen na de herfstvakantie verlaten, Ilona Keesom een 
week voor de Kerstvakantie. Beide leerkrachten zijn vervangen. José is intern 
vervangen en Ilona extern door Martine Elshof. 

Een aantal collega’s waren afgelopen schooljaar positief getest. Indien noodzakelijk 
ging de groep ook met de leerkracht in quarantaine. De ene collega had te maken 
met erge ziekteverschijnselen en was niet in staat om les op afstand te geven. Deze 
lessen werden dan overgenomen door de duo-collega of door een leraar 
ondersteuner. Indien de kinderen op school mochten komen, kregen zij les van de 
leerkracht via het digibord met een speciale camera. De leraar ondersteuner was dan 
in de groep om het proces in de gaten te houden. 

De laatste 5 weken voor de zomervakantie is Antoinette (directeur) vervangen door 
interim directeur Yvonne Sneekes. Zij was 2 dagen per week op De Wilgen 
(maandag en vrijdag) aanwezig. Na de zomervakantie komt interim directeur Maurice 
van Dijk daarvoor in de plaats. 

De laatste 4 weken voor de zomervakantie is Christianne (coördinator leerlingenzorg) 
met ziekteverlof gegaan. Zij is niet vervangen. 

 

 

 

 

 

 



Slot 

De vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021 waren: 
11 december 2020, 18 juni 2021 
Verslagen van de vergaderingen zijn terug te lezen op de website van De Wilgen. 
 
De vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020 staan gepland op: 
Vrijdag 10 september 2021, vrijdag 19 november 2021, vrijdag 28 januari 2022, 
vrijdag 25 maart 2022, vrijdag 13 mei 2022, vrijdag 1 juli 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namens de MR,  
Astrid Hers, Secretaris 

 
Basisschool De Wilgen 
Femina Mullerstraat 177 
2135 MH Hoofddorp 
023-5622857 
 



Bijlage 1 
 

MR vergadering medezeggenschapsraad De Wilgen  - Notulen 
                                                                                                                         

                                                                         Marcel Spierenburg (voorzitter)   

  Miranda Heschlé (secretaris) 

  Ben Tiber  

  Marjolein Carstens  

              Antoinette Wastell (directeur)            
 

Datum / Tijd vergadering  
 Vrijdag 11 d                                     11 december 2020 - 13:00  -14:30 

          Afgemeld:   
         

  

Voor deze MR vergadering hebben we geen agenda opgesteld. We bespreken wat ter tafel 

komt (26 mei 2020 was de laatste MR vergadering) 

 

• Hoe gaat het op school?  Het voelt inmiddels op school als ‘normaal’ in een ‘bizarre 

wereld’. De spanning van de Corona is nauwelijks voelbaar voor de kinderen. Althans, 

dat proberen we wel! We kijken vooral naar wat wel kan en niet naar wat niet kan i.v.m. 

Corona. Het vraagt wel veel tijd en energie maar voelt erg goed. Het Sinterklaasfeest 

was geslaagd (Marcel en Ben beamen dit vanuit de ouderkant). We vieren het kerstfeest 

op school middels een kerstmusical en een aangepast kerstdiner. 

• De Wilgen ontwikkelt zich verder door op onderwijsinhoudelijk gebied.  We zijn nog 

steeds bezig met het verbeterplan en de trainingen  (Coronaproof) die daarbij horen. 

• We hebben een subsidieaanvraag gedaan voor de zomervakantie i.v.m. achterstand die 

een aantal kinderen hebben opgelopen tijdens onderwijs op afstand op het gebied van 

rekenen. We hebben daarvan Rekenmuurtje en Met sprongen vooruit aangeschaft en 

intensief ingezet bij deze leerlingen. We merken vooruitgang bij deze kinderen, fijn. 

• De resultaten van de Eind Cito’s  van alle groepen (die i.p.v. juni naar september zijn 

verschoven) en de Entreetoets van groep 8 zien er goed uit.  Bovenschools is er ook naar 

gekeken en daar kreeg De Wilgen complimenten voor!  

• Toekomstgericht onderwijs / Samen doordacht innoveren. Marjolein en Christianne 

volgen de opleiding voor toekomstgericht onderwijs. Marjolein legt in het kort het plan 

uit waaraan gewerkt gaat worden op De Wilgen. Aandacht gaat nu uit naar ons 

rekenonderwijs. We willen adaptief rekenonderwijs verzorgen m.b.v. ICT (devices). Het 

gaat om een pilot. In eerste instantie wordt dit ingezet in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) 

en later wellicht in de middenbouw en verder. We gaan kijken of dit past bij ons op 

school zodat we dit per volgend schooljaar wellicht structureel in kunnen gaan zetten. 

Verschillende programma’s zullen uitgeprobeerd gaan worden.  Er liggen ook 

mogelijkheden op het gebied van o.a. taal en studievaardigheden. Dit komt terug op de 

MR vergadering (tussentijdse evaluaties). 

• Sluiting / fusie / verhuizing van De Wilgen? Er is géén sprake van een toekomstige 

fusie of wellicht een sluiting of een verhuizing. De nieuwe school in Nassaupark wordt 

een nieuwe school en niet De Wilgen. Zodra er nieuws naar buiten kan, gebeurt dat ook 

vanuit het bestuur. Ergens in 2021 zal er zeker meer informatie naar buiten komen.  We 

merken wel dat er onrust is onder de ouders maar dat is dus niet nodig!  



• TSO: het loopt prima, geen bijzonderheden. Er is wel een oproepje gedaan voor meer 

mensen. Is altijd fijn om meer mensen in het team te hebben mocht er een ouder zijn die 

wegens omstandigheden (bijvoorbeeld verkoudheidsklachten) niet kan komen. We 

merken wel dat veel ouders van De Wilgen TSO geld niet betalen (verwerkt in de 

ouderbijdrage). Maar de TSO ouders moeten wel betaald worden. ..Immers blijven de 

kinderen 3x per week op school eten en deze TSO-ouders krijgen daar een 

vrijwilligersvergoeding voor.  

• Ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op €17,- ip.v. €50,-. Van heel veel gezinnen is dit 

geld niet ontvangen...Binnenkort maakt de penningmeester van de OR de balans op en 

wellicht worden ouders ook gebeld.   

• Campina Schoolmelkprogramma: verloopt positief. Veel kinderen drinken melk en 

yoghurt.  

• De Parro-app is ook positief ontvangen. We zijn er erg blij mee en krijgen positieve 

reacties van ouders.  Er zijn vele mogelijkheden en het werkt prettig voor alle betrokken 

partijen. Ook de Willeke en Wil zal via (Sway)  Parro verstuurd gaan worden en niet 

meer via de mail. 

• Migratie voor het netwerk. We stappen over naar een andere organisatie. Eens per 4 

jaar wordt er bekeken of we bij dezelfde partij blijven of overstappen. Dit wordt 

stichting breed besloten. Antoinette wil zo snel mogelijk over naar de nieuwe partij. 

 

• Datum volgende vergadering: vrijdag 19 februari 13:00 - 14:30 (via Teams) 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2 

MR vergadering medezeggenschapsraad De Wilgen  - Notulen 

 
                                                                                                                         

                                                                         Marcel Spierenburg (voorzitter)   

   Miranda Heschlé (secretaris) 

   Ben Tiber  

   Marjolein Carstens  

                         
 

Datum / Tijd vergadering  
                                       Vrijdag 18-06-2021 

          Afgemeld:   
         

  

Voor deze vergadering hebben we geen agenda opgesteld. We evalueren schooljaar 2021-

2022 en blikken vooruit naar schooljaar 2021-2022.  

• De laatste MR bijeenkomst stond gepland op 19 februari. Deze is niet doorgegaan 

wegens de adviesgesprekken groep 8. 

 

Resultaten Cito eindtoets groep 8: Het resultaat was goed. Daar zijn wij erg blij mee! 

Helaas zijn er een aantal kinderen niet op de eerste school van hun keuze geplaatst door de 

loting. 

Resultaten Cito Entreetoets groep 7: Deze is ook heel erg goed gemaakt. Daar zijn wij trots 

op.  

Snappet: Digitale rekenmethode. Vanaf volgend schooljaar starten wij met de kinderen van 

groep 4 t/m 8 met het digitale rekenprogramma Snappet. Groep 3 blijft nog wel werken met 

Wereld in Getallen. Dit heeft ook te maken met het goed leren schrijven van de cijfers 

bijvoorbeeld. 

Inzet NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden: er wordt nu goed gekeken wat de 

individuele leerling en de school nodig heeft n.a.v. Covid achterstanden. 

Typetuin: graag weer voortzetten als naschoolse activiteit. Zodra het weer kan en mag, weer 

opstarten. Echt een meerwaarde voor de kinderen. 

Formatie 2021-2022: De formatie is gedeeld met de ouders. Er is nog vacatureruimte voor 2 

dagen in groep 7 en er is nog vacatureruimte voor leerkrachtondersteuners. 

TSO: Zoals het nu gaat, is het niet optimaal. Er wordt goed bekeken hoe we de TSO anders 

kunnen inrichten. Wordt vervolgd. 

Vervanging MR personeelslid (Miranda): Astrid (leerkracht groep 1-2a) neemt de taak van 

Miranda als secretaris in de MR over m.i.v. het nieuwe schooljaar. De kennismaking met de 

andere MR leden heeft inmiddels plaats gevonden. Het actief werven van 2 nieuwe MR 

ouderleden start aan het begin van het schooljaar. Aan het einde van schooljaar stoppen 

Marcel en Ben met de MR omdat hun kinderen de Wilgen verlaten (groep 8). 

Zichtbaarheid MR: onze MR moet meer zichtbaar worden. Vaker een bericht in de Willeke 

& Wil, een presentatie tijdens een ouderavond en de website goed bijhouden bijvoorbeeld. 

WMS congres: woensdag 24 november 2021. Daar willen we graag naar toe, wellicht al met 

de nieuwe MR ouderleden erbij? 

Data MR vergaderingen schooljaar 2021-2022 (locatie De Wilgen) 

• Vrijdag 10 september 2021 – 13:00 uur 
• Vrijdag  19 november 2021 – 13:00 uur 



• Vrijdag  28 januari 2022 – 13:00 uur 

• Vrijdag 25 maart 2022 – 13:00 uur 

• Vrijdag 13 mei 2022 – 13:00 uur 

• Vrijdag 1 juli 2022 – 13:00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


